“God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf”

Nieuwsbrief
In de komende nieuwsbrieven zal Emanuel Ralevic, bestuurslid van stichting ‘Love your Neighbor’,
schrijven over de hulp die nodig is. In deze nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan de
opleiding voor kinderen, ook de aankoop van het huis komt aan bod. Verder kunt u lezen wat we
doen om het project te kunnen realiseren en als laatste een persoonlijke noot van sommige
teamleden.

Opleiding in Sainovac

Het is erg om te zien hoe de kinderen van Sainovac
op straat leven en zo de tijd aan zich voorbij zien
gaan zonder dat we hulp kunnen bieden.

Dorpjes in de omgeving van grote steden
worden vaak vergeten als het gaat om opleiding.
Er is weinig hulp en oog voor dit grote probleem.
Toch is er veel behoefte aan opleiding. De
opleiding voor kinderen, die opgroeien in deze
kleine dorpjes, stopt na de basisschool. In
sommige gevallen krijgen ze helemaal geen
opleiding. Doordat de ouders in veel gevallen
geen werk hebben of weinig verdienen kunnen
hun kinderen geen vervolg opleiding krijgen.

Wij geloven dat het Community Center in Sainovac
een omkeer kan brengen in het leven van Zvonko’s
zonen en vele andere kinderen uit het dorp. Met de
hulp kunnen we deze kinderen en betere opleiding
geven. Met het Community Center kunnen we
duidelijk maken dat iedereen het recht heeft op
onderwijs. Het Community Center stelt ons in staat
om de eerste stappen te nemen in het organiseren
van opleidingsprogramma’s en studies.
“Help ons helpen!”
Groeten vanuit Servië,
Emanuel Ralevic

Aankoop huis

De situatie geldt ook voor het plaatsje Sainovac.
Op de foto ziet u mij (links), Zvonko, zijn vrouw
Jasmine en hun kind. Zvonko is een van de vele
voorbeelden in Sainovac. Het probleem van
weinig opleiding stopt niet na een generatie
maar wordt doorgegeven van generatie op
generatie. Zvonko’s vader kreeg niet de
mogelijkheid om te gaan studeren, dit geldt ook
voor Zvonko en nu ook voor zijn twee zonen van
vier en zeven jaar oud. “Als er niets verandert
dan zullen mijn kinderen in zelfde situatie
belanden”, zei Zvonko.

Er is een voormalige boerderij aangekocht in
Sainovac. Het terrein is zo'n 50 meter diep en 30
meter breed. Op het terrein staan het woonhuis en
twee schuren. Een van deze schuren is dermate
slecht dat deze volledig wordt afgebroken. De
afmetingen van het woongebouw zijn ± 10 x 10 mtr.
en bestaat uit twee verdiepingen en een puntdak. Op
de begane grond is nu een soort opslagruimte en
een woonkeuken. Op de bovenverdieping bevinden
zich twee slaapkamers, een sanitaire ruimte en
woonkamer met pantry. Het huidige puntdak is zo lek
als een mandje en wordt verwijderd. De functie van
het terrein was tweeledig, de voorste helft was voor
het vee en op het achterdeel waren fruitbomen
aangebracht. Ook staat er een waterput, waaruit
voor vee en mensen het water omhoog werd
gehaald. Doordat het zeven jaar niet in werking is
geweest, is het geheel vervuild geraakt.
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Een van de twee veeschuren zal worden
verbouwd tot een klaslokaal. Vanuit deze ruimte
kunnen zowel kinderen als ouderen les krijgen.
Zoals Emanuel al aangaf is opleiding belangrijk
in het bieden van structurele hulp. Vandaar dat
we blij zijn met de mogelijkheden die deze
voormalige boerderij ons biedt.

Koekverkoopactie
Wegwijs beurs
Via een bevriende relatie kregen wij de
mogelijkheid om blikken koek op de Wegwijs
beurs te gaan verkopen. Daar de kosten van
deze beurs voor ons geheel gesponsord
werden, hoefden wij hier niet lang over na te
denken.

Tuinklus
Geld voor een project komt niet zomaar
binnenrollen. Daar moet heel wat voor
gebeuren. Zo ook op deze regenachtige
zaterdag na een nogal regenachtige en gure
week. We denken dat we in één zaterdag wel
een ‘tuinbestratingsklus’ kunnen doen… Maar
helaas blijkt dat nog niet zo eenvoudig. De
grond is nogal zompig en als we met de trilplaat
het zand aan willen trillen, verdwijnt het
apparaat bijna in het drijfzand. Tegels leggen
wordt dus ook niet gemakkelijk. Maar na een
dag hard ploeteren, nat van de regen en vies
van de modder, mogen we toch niet klagen.
Maar die ene dag moest toch verlengd worden
met een andere. Na twee zaterdagen mag het
resultaat daar zijn. En voor de teambuilding is
het trouwens ook helemaal niet verkeerd.

Materië
ële Hulp
Materi
We willen via deze weg aandacht vragen voor
materiële hulp. Naast het feit dat er veel geld
nodig is om het totale project te realiseren is er
ook behoefte aan materiele hulp. Om het
gebouw in te richten is er van alles nodig. Het
mag nieuw of gebruikt zijn. We hebben een lijst
opgesteld met alle benodigdheden. Deze lijst is
bijgevoegd als bijlage en is te vinden op onze
website www.fmwt.nl.

Dat er binnen het team ontzettend veel
verkoopambitie zit is wel gebleken:
Na vijf dagen beurs hebben wij ruim 3600
blikken Joden- en Stroopkoeken van het
bekende merk Davelaar kunnen verkopen. De
reacties waren erg positief. Momenteel leveren
wij nog veel koeken uit aan mensen die ze al
een keer geproefd hebben. Inmiddels zijn wij de
6000 blikken gepasseerd. Mocht u nog interesse
hebben, er is nog voorraad.

Heeft u een of meerdere van genoemde zaken
en wilt u deze schenken, neem dan contact met
ons op. Ons opslagdepot is in Bunnik. Indien u
in de gelegenheid bent om het te brengen of
anderszins naar ons toe te laten komen, zijn wij
u hier zeer dankbaar voor.
Contactpersoon: Wim Diepeveen
Telefoon : 030 289 97 98
E-mail : info@fmwt.nl
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Kennismaking
Familie Diepeveen
Wij zijn Wim en Anja Diepeveen, wij hebben
samen 3 zoons, Maurice (7), Dorian (5) en onze
jongste Roald (9 mnd), en op dit moment woont
Sander (9) tijdelijk bij ons.
Toen Wim in 2004 met een team naar de
Dominicaanse
Republiek
was
voor
ontwikkelingswerk, dacht ik, dat wil ik ook! En
waarom niet met ons hele gezin? Er waren meer
gezinnen die dat wilden en dat idee is
halverwege 2005 met enkele teamleden
uitgewerkt
naar
een
programma
van
eisen/wensen. Met dit programma zijn diverse
hulporganisaties aan de slag gegaan met als
eindresultaat het project in Sainovac, Servië.
Een vraag die meermalen aan ons als gezin
gesteld, waarom doe je zoiets? Het antwoord is
gelegen in de bijbel, het richtsnoer voor ons
leven. Wij zijn rentmeesters ook over de
zegeningen die God ons geeft. Het benutten van
gegeven mogelijkheden om onze medemens te
helpen, zien wij als een onderdeel hiervan.
De keuze om met het hele gezin te gaan, ligt in
de gezamenlijke betrokkenheid op het project,
alsook eerdere ervaringen vanuit de
Dominicaanse Republiek.
Daarnaast willen we onze kinderen ook iets
extra’s mee kunnen geven over het helpen van
onze medemens. Het is mooi om de zien hoe
ook onze kinderen met het project bezig zijn.
Het ontdekken dat er op deze wereld zoveel
kinderen en mensen zijn die het zoveel slechter
hebben dan wij. Ze vinden het dan ook erg leuk
om geld te verzamelen voor het project, door
koeken te verkopen, maar ook zoals Dorian, die
ons aanrecht schoonmaakt om geld te

verdienen voor Servië! Kortom: rijke ervaringen
voor ons gezin. Dit nog los van de ervaringen
om samen met andere gezinnen gezamenlijk
aan het project te werken.
Groeten,
Familie Diepeveen

Familie van den Noort
Inmiddels zijn we allebei een aantal keren in
Oost-Europa geweest. We hebben daar veel
gezien wat ons niet meer loslaat. Kinderen die
op een terrasje de kaas, die jij niet lust, van je
bord stelen. Gewoonweg omdat de honger groot
is. Kindertehuizen en ziekenhuizen waar de
medische voorzieningen te wensen overlaten.
Mensen die vertellen hoe moeilijk het is om de
winter door te komen. Een groot deel van de
winter zitten ze in de kou zitten, omdat ze geen
geld hebben om hun verwarming te betalen.
En dan wij, relatief dichtbij. Deel uitmakend van
hetzelfde Europa. We zien dat de nood hoog is.
Graag willen we iets betekenen voor deze
mensen. Daarom vinden we het geweldig dat
we deze zomer met andere, zeer gedreven
mensen, een reis mogen maken naar Servië en
daar de handen uit de mouwen mogen steken.
Wat zal het ook mooi zijn als we straks mogen
zien dat in het arme dorp Sainovac, scholing
gegeven wordt, zigeuners geholpen worden een
betere levensstandaard te creëren en mensen
door dit werk in aanraking komen met de Bijbel.
Groeten,
Familie van den Noort
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Steun ons!

Waarom Servië

Ik sponsor het werk van FMWT door een
periodieke bijdrage!

Ik machtig Kom over en help om eenmalig
een bedrag van €……………. van mijn
rekening af te schrijven. Mijn gift is bestemd
voor het project Servië.

Ik wil blijvend helpen. Ik machtig Kom over en
help om maandelijks een bedrag van
€……………. van mijn rekening af te schrijven
(vanaf € 5,- per maand). Mijn gift is bestemd
voor het project Servië.

Ik wil op de hoogte blijven van het project.
Graag ontvang ik de nieuwsbrief per e-mail.
E-mail adres: ...............................................

U kunt de machtiging zonder opgaaf van reden
intrekken of het bedrag op uw rekening binnen
één maand terug laten storten! Stuur deze bon
naar Stichting Kom over en help / FMWT,
Antwoordnummer 411, 3860 VB Nijkerk

Handtekening :

(Post)bankrekening :

Telefoon : ______________________________

Postcode : _________ Plaats : _____________

Adres : _______________________________

Naam : _______________________________

Ik heb belangstelling voor een presentatie.
Ik heb belangstelling om partnergemeente te
worden.
Ik wil een team opzetten om ter plaatse te
helpen.

Heeft u één of meerdere onderstaande vakjes
aangekruist, dan nemen wij contact met u op.
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Ps. Wij zijn op zoek naar materialen/goederen. Op
de website vindt u een lijst met benodigdheden.
Het door u gegeven bedrag wordt volledig
bestemd voor het project.
Reis- en verblijfskosten van het FMWT worden
door de leden zelf betaald.

Of verzend de antwoordbon via de fax naar:
(033) 246 28 07

U kunt uw gift overmaken op rekening:
16.10.04.55 (Rabo) of 35 35 181 (Giro) t.n.v.
stichting Kom over en help, onder vermelding van
Project Servië.

U kunt ons ook steunen door onder-staande
antwoordbon in te vullen en op te sturen naar:
Stichting Kom over en help / FMWT
Antwoordnummer 411
3860 VB Nijkerk

Het
project
is
gericht
op
structureel
ontwikkelingswerk. Door samen-werking met de
lokale organisatie worden de mensen geholpen
hun eigen ontwikkeling (en armoede-bestrijding)
ter hand te nemen. Help ons helpen, kom met
ons in actie!

.

Bezoek ook onze website www.fmwt.nl

Antwoordbon

